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การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมาย 1.เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการพัฒนาแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 2.เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 3.เพือ่พัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูสำาหรบัโรงเรยีนขนาดเล็กสังกัดสำานกังาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 จำานวน 315 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multi-Stage Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบสัมภาษณ์และแบบประเมินความสอดคล้อง
ความเหมาะสมและ ความเป็นไปได้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวชี้วัดด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มีองค์ประกอบจำานวน 5 ด้านและตัวชี้วัดจำานวน 50 ตัวชี้วัด 2. 
ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัดา้นการจดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่า สภาพปัจจุบันของด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยเีพือ่การจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ความรูค้วามสามารถ ในการออกแบบการเรยีนรู ้ดา้นการ
สร้างและพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ การจัดการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั สว่นสภาพทีพ่งึประสงคข์องดา้นการจัดการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และระดับมาก 1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการ จัดการเรียนรู้รองลงมา คือ ความรู้ ความ
สามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การ
สรา้งและพฒันาหลกัสตูร 3. ผลการประเมินการพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการจดัการเรยีน
รู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1พบว่า โดย
รวมม ีความสอดคลอ้งความเหมาะสมและความเปน็ไปไดอ้ยูใ่นระดับมากท่ีสดุ และเม่ือพิจารณาเป็น ราย
ดา้น พบวา่ทกุด้านมคีวามสอดคลอ้ง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครู, การจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก

Abstract

This research purposes were: 1) To synthetic element and indicator of the instructor 
for Teachers in Learning Management for small schools of Nong Khai Primary Education 
Service Area Office 1. 2) To study the present situation and academic of Teachers in Learn-
ing Management for small schools of Nong Khai Primary Education Service Area Office 1. 
3) To study the guideline to Develop Teachers in Learning Management for small schools 
of Nong Khai Primary Education Service Area Office 1. The sample group is Teachers in 
Learning Management Effectiveness for small schools of Nong Khai Primary Education Service 
Area Office 1 for 315 people with random sampling by the multi stage random sampling 
by using rating scale for the questionnaire (rating scale) 5 level. The research statistic were 
mean,percentage, standard deviation and correlation coefficient.

The research results were as followed There are five element of the Teachers in 
Learning Management for small schools consist of: 1) to create and develop the curriculum 
2) Leaning management design 3) Leaning management and concentrate in learners 4) In-
novation communication management 5) Measure and assessment of studying. The result of 
assessment by 5 advisories per the structure capability of teacher in management academy 
found that the factor proficiency of the instructor in academy is possible in the same direc-
tion and conform to highest level.

The results of study the present situation and academic of teachers in Learning 
Management for small schools and requirement develop the Teachers in Learning Manage-
ment for schools found that the present condition generally studying assessment afterward 
is innovation communication management, leaning management and concentrate in learners 
is finally. 

The results of the present status, characteristic is discovered the great rank when 
considering by case of instructor come the first rank is Innovation communication manage-
ment then Leaning management design. The learning management is important and the 
instructor perform less characteristics with Leaning management and concentrate in learners.
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บทนำา

สมรรถนะ (Competency) เป็นปัจจัย
สำาคัญในการทำางานที่เพ่ิมขีดความสามารถให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานต่างๆเพราะสมรรถนะเป็น
ปจัจัยท่ีชว่ยให้พฒันาศักยภาพของบคุลากรเพือ่สง่
ผลไปสู่การพฒันาหน่วยงานใหบ้คุลากรมศีกัยภาพ
ในการทำางานในตำาแหน่งนั้นๆ ในปัจจุบันมีการ
พฒันาศกัยภาพและความสามารถของ “ทรพัยากร
บุคคล”ให้มากขึ้น เพราะถือว่า “ทรัพยากรบุคคล” 
เป็นทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Capital) 
ซึง่หนว่ยงานตา่งๆ ตอ้งสรรหาบคุลากรทีม่คีวามรู้
ความสามารถเขา้มาทำางานใหก้บัหนว่ยงาน และสิง่
ทีจ่ะทำาให้บุคลากรมคีวามสามารถ และตอ้งดำาเนนิ
การอยา่งตอ่เนือ่งกค็อื การสร้างระบบในการพฒันา
ศักยภาพและความสามารถของบุคลากร โดยการ
หาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ เช่น การเข้าร่วม
อบรม การสัมมนา เป็นต้นทุกหน่วยงานจำาเป็น
ต้องหาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะเพื่อคุณภาพ
ของบุคคลากร โดยเฉพาะในส่วนของการศึกษา
เพื่อให้มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2547: 1-3)

การพฒันาการจัดการศกึษาใหมี้ประสิทธภิาพ
มคุีณภาพมมีาตรฐานนัน้ บคุคลทีม่บีทบาท สำาคญั 
คอื “คร”ู ตามท่ีมกีารระบุไวใ้นพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 7 ว่าด้วย
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 
52 กำาหนดไว้ว่า “ให้กระทรวงส่งเสริมให้มี ระบบ 
กระบวนการผลิตการพัฒนาครู คณาจารย์และ

บคุลากรทางการศกึษาใหม้คีณุภาพและมาตรฐาน
ทีเ่หมาะสมกบัเปน็วชิาชพีชัน้สงู โดยการกำากบัและ
ประสานให้สถาบันที่ทำาหน้าท่ีผลิตและพัฒนาครู 
อาจารย์รวมท้ังบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
พร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากร
ใหมแ่ละการพัฒนาบคุลากรประจำาอย่างต่อเนือ่ง” 
ขณะที่องค์กรใดๆ จะประสบผลสำาเร็จได้นั้นขึ้น
อยู่กับปัจจัยหลายประการ เซ่น การวางแผน การ
จัดการองค์กร การจัดการเกี่ยวกับคน การอำานวย
การ ส่ังการและการควบคุมจากปัจจัยดังกล่าว 
“คน” ถอืวา่เป็นปัจจยัท่ีมีความสำาคญัยิง่ ท้ังนีเ้พราะ
คนเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ทำาให้กิจกรรม
ต่างๆที่กำาหนดขึ้นในองค์กรดำาเนินการไปด้วยดี
และบรรลุเป้าหมายที่กำาหนดไว้ ดังน้ันการที่องค์
กรหนึ่งๆ จะบรรลุถึงเป้าหมายได้สำาเร็จนั้น จะ
ต้องอาศัยบุคลากรที่มีสมรรถนะ (Competency) 
ทีเ่หมาะสมกบัวสิยัทศัน ์พนัธกจิ และเปา้หมาย ของ
องค์กร กล่าวคือ บุคลากรจะต้องมีความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะต่างๆ ที่จำาเป็นต่อ
การปฏบิตังิาน นอกจากนัน้แลว้ยงัตอ้งมคีวามร่วม
มือร่วมใจและทำางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ  
(ชูชัย สมิทธิไกร. 2552: 1)

ครุสุภา ในฐานะทีเ่ปน็องคก์รวชิาชพีคร ูได้
ทราบปัญหาดังกลา่วและเหน็ความสำาคัญของ การ
กำากบั ดแูลครแูละบคุลากรทางการศกึษา เพือ่ใหม้ี
คุณภาพตามมาตรฐานและเหมาะสมกับการ เป็น
วิชาชีพชั้นสูง จึงจัดทำาเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
โดยยึดแนวคิดและความเช่ือที่ว่าเพื่อให้ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น ได้ดำาเนินการในการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน ใหเ้ปน็ไปตามความมุง่หมาย

The results of properly assessment to act in keeping with the codes of possible 
enriching proficiency for Teachers in Learning Management for small schools of Nong Khai 
Primary Education Service Area Office 1 is found that the proficient instructor for learning 
generally is properly and conform to the possibility in the highest level. 

Keywords: A Guideline to Develop Teachers, Learning Management Effectiveness for Small 
Schools 
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ของการจดัการศึกษา และความคาดหวงัของสงัคม 
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐาน ความรู้ ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ด้านความรู้ที่ครูต้องมี ประกอบด้วย 9 
มาตรฐาน ไดแ้ก ่ดา้นภาษาและเทคโนโลย ีดา้นการ
พฒันาหลกัสตูรด้านการจดัการเรยีนรู้ ด้านจติวทิยา
สำาหรับครู ด้านการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ด้านการบริหารจัดการห้องเรียน ด้านการ
วิจัยทางการศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และด้านความเป็นครู มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเป็นเกณฑ์สำาหรับการปฏิบัติงานของครูที่จะนำา
ไปสู่ผลสำาเร็จ ประกอบด้วย 12 มาตรฐาน ได้แก่ 
การปฏบิตักิิจกรรมทางวชิาการเกีย่วกบัการพฒันา
วิชาชีพครูอยู่เสมอ การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ โดยคำานึงถึงผลที่จะเกิดกับผู้เรียน การมุ่ง
มั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนา
แผนการสอนให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง การ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้น
ผลถาวรทีเ่กดิแกผู้่เรยีน การรายงานผลการพฒันา
คุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดแีก่ผู้เรยีน การร่วมมอืกบัผูอ้ืน่ในสถาน
ศึกษาอย่างสร้างสรรค์ การร่วมมือกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ในชุมชน แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสาร
ในการพัฒนา และการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ (สำานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา. 2548: 66)

ดงัจะเหน็ไดว้า่ในปจัจุบนัแนวคดิประสิทธผิล
ขององคก์ารจงึมคีวามสำาคญัอยา่งยิง่ตอ่การดำาเนนิ
งานขององคก์ารทกุประเภทเพือ่เพิม่พนูประสทิธผิล
ในผลผลติบรกิารและผูร้บับรกิารในทกุกลุม่และทกุ
ประเภทขององค์การดว้ยเหตุนีผู้้บรหิารในฐานะผู้นำา
จะต้องคำานึงถึงการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิผล
ขององค์การเป็นสำาคัญ (Sallis & Jones. 2002: 
19) รวมถึงโรงเรยีนซึง่ถอืเปน็องคก์ารทางการศกึษา
ทีต้่องคำานึงถึงประสทิธผิลเชน่เดยีวกนัซึง่กระแสแห่ง
การเปลีย่นแปลงในสงัคมโลกทีไ่ด้ตระหนักถึงความ
สำาคญัจำาเปน็ในการท่ีตอ้งพัฒนาคนและจากการท่ี
ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีของนักการศึกษาแล้วชี้ให้

เห็นวา่การจดัการศกึษาเพือ่พฒันาคนตอ้งคำานงึถึง
ความมปีระสทิธผิลของโรงเรยีนและการทีจ่ะทำาให้
โรงเรียนมีประสิทธิผลหรือความสำาเร็จนั้นจะต้อง
ทำาให้โรงเรียนเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ (Hoy 
& Miskel. 2001: 383) ความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียนนั้นได้มีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์
ทางการบรหิารจากการมุง่คำานงึถึงแตก่ารบรรลุ
เป้าหมาย (Goal Attainment)อันเป็นการที่มุ่ง
ความมปีระสิทธผิลของปจัจัยปอ้นออก (Output) 
เป็นหลักให้เปล่ียนเป็นการบริหารท่ีมุ่งความมี
ประสทิธผิลขององคก์ารทัง้ระบบ (System) ทัง้
ปจัจยัปอ้นเขา้ (Input)กระบวนการ (Process) 
และปัจจัยป้อนออก (Output) ตามกรอบแนวคดิ
เชงิทฤษฎ(ีSystem Approach) หรอืตามทศันะ
การมองโรงเรียนเป็นระบบสังคม (School as 
Social System)โดยโรงเรยีนทีม่ปีระสิทธผิลน้ัน
มอีงคป์ระกอบและคุณลกัษณะหลายประการยก
ตัวอย่างเช่นทฤษฎีของ Caldwell และ Spinks 
ได้สรุปเอาไว้ว่าประกอบด้วย 4 เรื่องใหญ่ๆคือ 
1) เน้นเรื่องการเรียนการสอนโดยผู้บริหารจะ
ต้องมีความเป็นผู้นำาทางการศึกษา 2) ความ
สามารถได้รับการตรวจสอบได้ทั้งจากท้องถิ่น
จากรัฐหรือจากส่วนกลาง 3) การมีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสมจากครูผู้ปกครองและนักเรียน
และ 4) การมีแผนงานเพื่อพัฒนาในวิชาชีพ
เนือ่งจากการบรหิารแบบกระจายอำานาจตอ้งการ
ให้บุคลากรมีความรู้ทักษะและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการกำาหนดจุดมุ่งหมาย
ของโรงเรียนการกำาหนดนโยบายการจัดลำาดับ
ความสำาคัญการจัดสรรทรัพยากรกระบวนการ
เรียนการสอนและการประเมินผล(Caldwell & 
Spinks, 2008: 5-12)

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นชี้ให้
เห็นว่าโรงเรียนยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่
ตามบทบาทและอำานาจหน้าที่ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาที่กำาหนดโดย
เฉพาะการใช้องค์ประกอบด้านต่างๆในการ
บริหารงานท่ีส่งผลถึงความสำาเร็จของความมี
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ประสิทธิผลและคุณภาพของสถานศึกษาเป็น
สำาคัญโดยที่เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) ได้ชี้
ใหเ้หน็วา่โรงเรยีนท่ีดมีีคณุภาพทำาใหผู้เ้รยีนเกดิ
การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและกุญแจสำาคัญท่ีไขไป
สู่การเป็นโรงเรียนดีมีคุณภาพนั้นคือคุณภาพ
ของการบริหารโรงเรียน ส่วนบาสเก็ตและมิ
คลอส (Baskett and Miklos) ได้ให้ความเห็น
ว่าบทบาทของการบริหารโรงเรียนมีผลต่อการ
สร้างคุณภาพของโรงเรียน นอกจากนี้ออสติ
นและเรนโนลด์ (Austin and Reynolds) ได้
สรปุวา่กระบวนการบรหิารของโรงเรยีนครใูหญ่
มอิีทธพิลตอ่ความสำาเรจ็และความมปีระสทิธิผล
ของโรงเรียน(Austin & Reynolds, 1990: 
167-178 ; Baskett & Miklos. 1992: 98; 
Sergiovanni, 1991: 76)

จากแนวคิดของนักการศึกษาดังกล่าว
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าโรงเรียนที่ประสบผลสำาเร็จ
เปน็โรงเรยีนทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานซึง่เป็นผล
มาจากองค์ประกอบที่มีประสิทธิผลนั้นมีความ
สำาคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้สำาหรับสถาน
ศึกษาขนาดเล็ก ดังนั้นการที่จะส่งเสริมและ
พฒันาสถานศกึษาจะประสบความสำาเร็จนัน้ตอ้ง
ทราบการพฒันาแนวทางเสริมสรา้งสมรรถนะครู
ในการจดัการเรยีนรู้ ของสถานศกึษาในพืน้ทีด่งั
กล่าวเสียก่อน ซึ่งทำาให้ผู้วิจัยมีความสนใจและ
ตอ้งการศกึษาเกีย่วกบัการพฒันาแนวทางเสรมิ
สร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อันจะก่อเกิด
การพฒันาการศกึษาและการบรหิารจดัการงาน
ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อ
ความคล่องตัวต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ของการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูใน
การจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1

3. เพือ่พฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครูสำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต1

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การพฒันาแนวทางเสรมิสรา้งสมรรถนะครใูน
การจดัการเรยีนรูโ้รงเรยีนขนาดเล็ก สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งจาก
กรอบสมรรถนะประจำาสายงานของคร ูของสำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (2553: 2-15) 
และกรอบมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชา
ชพีครพู.ศ. 2556 ของสำานกังานเลขาธกิารครุสุภา 
(2556: 67-75) มาสังเคราะห์จนได้องค์ประกอบ
และตัวชี้วัดสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ ใน
สถานศึกษาทัง้หมด 5 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย 1) ด้าน
การสรา้งและพฒันาหลกัสตูร 2) ด้านการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั4) ด้านสือ่และนวัตกรรมเพือ่การ
จัดการเรียนรู้ และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ดังภาพประกอบ 1
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องค์ประกอบการการพัฒนาแนวทางเสริม
สร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบ ดังนี้

1. ด้านการสร้างและพัฒนาหลักสูตร

2. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้

3. ด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ

4. ด้านสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนรู้

5. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทาง 
เสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 

- กรอบสมรรถนะประจำาสายงานของครู ของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- กรอบมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชา
ชีพครูพ.ศ.2556 ของสำานักงานเลขาธิการคุรุ
สภา (2548: 66) 

- งานวิจัยของ อัจฉณพร หิรัญอมรกุล

(2556: 144-159)

- ลัดดาวัลย์ สืบจิต (2556: 298-313)

- เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ (2554: 107-109)

สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก  
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย

2. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร ประกอบด้วยผู้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครู สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ซึ่งใน
เขตดังกล่าวประกอบไปด้วย 6 อำาเภอ ได้แก่ 
โพธิ์ตาก สระใคร สังคม ศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ 
เมืองหนองคายโดยมีผู้บริหารจำานวน 95 คน 
และ ข้าราชการครู จำานวน 632 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
แบบแบง่ชัน้อยา่งเปน็หลายขัน้ตอน (Multi-Stage 

Random Sampling) โดยสดัสว่นกลุม่ตวัอยา่ง
ต่อกลุ่มประชากรของผูบ้รหิารและครผููส้อน ได้
เท่ากับ 0.23 และ 0.20 ตามลำาดับ ซึ่งผู้วิจัยใช้
สูตรการสุ่มของ Krejcieและ Morgan ที่ระดับ
ความเชือ่มัน่ 95 % โดยยอมใหเ้กดิความคลาด
เคลื่อน 5 % (Krejcie & Morgan, 1970: 
607-610) ดงัตารางที ่1 โดยมรีายละเอยีดดงันี้

1.2.1 สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากผู้บริหาร ได้
จำานวน 76 คน

1.2.2 สุ่มกลุ่มตัวอย่างจากครูผู้สอน ได้
จำานวน 239 คน
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ต�ร�ง 1 ขนาดสถานศึกษา จำานวนประชากรผู้บริหาร ครูผู้สอน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

สถ�นศึกษ�

ขน�ดเล็ก

ผู้บริห�ร ครูผู้สอน รวม

ประช�กร

(คน)

กลุ่มตัวอย่�ง

(คน)

ประช�กร

(คน)

กลุ่มตัวอย่�ง

(คน)

ประช�กร

(คน)

กลุ่มตัวอย่�ง

(คน)

95 76 632 239 337 315

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

จากขั้นตอนการดำาเนินการวิจัยในครั้งนี้ แสดงดังภาพประกอบ 2

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. สังเคราะห์องค์ประกอบและตัวชี้วัดเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนรู้ที่ได้จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย

3. ประเมินความเหมาะสมองค์ประกอบและตัวชี้วัด
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

1.การศึกษาองค์
ประกอบ

และตัวชี้วัด

1. นำาองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ได้จากระยะที่ 1 
มาสร้างเป็นแบบสอบถามสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ 

2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร และ
ครูสถานศึกษาสังกัด สพป.นค.1 แยกเป็นผู้บริหาร 
จำานวน 76 คน ครูจำานวน 239 คน 

3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการ
เรียนรู้

ได้องค์ประกอบและ
ตัวชี้วัด

ทราบสภาพปัจจุบัน

สภาพที่พึงประสงค์
ในการจัดการเรียนรู้

2. การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ ในการจัดการ
เรียนรู้

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากระยะที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่า
ดัชนีความต้องการจำาเป็นและจัดลำาดับความต้องการ

2. สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน เพื่อประกอบการ
พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้

3. ประเมินความเหมาะสมของแนวทาง โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำานวน 10 คน 

การพัฒนาแนวทาง
เสริมสร้างสมรรถนข
องครูในการจัดการ
เรียนรู้ สำาหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
หนองคายเขต 1

3.แนวทางการจัดการ
เรียนรู้

ภาพประกอบ 2 แสดงระยะการวิจัย ขั้นตอนดำาเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับ

ระยะก�รวิจัย   ขั้นตอนดำ�เนินก�ร   ผลที่จะได้
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3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นก�รเกบ็รวบรวมขอ้มลู

3.1 แบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์การตัวบ่งชี้การพัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก ซึง่แบบสอบถามมลัีกษณะเปน็แบบตรวจ
สอบรายการ (Check list)แบบเติมคำา และ แบบ
มาตราสว่นประมาณคา่ ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยอา้งอิง
จากสำานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2553 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเปน็แบบตรวจสอบรายการ
(Check list) สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง ประสบการณ์ทำางาน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามระดับ
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ตัวบ่งชี้
การพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการ
จัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ 
Likert (Likert’s Rating Scale) โดยมีคำาถาม
ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับการพัฒนาแนวทาง
เสรมิสร้างสมรรถนะครใูนการจัดการเรยีนรูส้ำาหรบั
โรงเรียนขนาดเล็ก 5 ด้าน ดังนี้

 1. การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

 2. ความรู้ ความสามารถในการ
ออกแบบการเรียนรู้

 3. การจัดการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
สำาคัญ

 4. การใช้และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร

 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะอื่นๆ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ ตัวบ่งชี้การพัฒนาแนวทางเสริมสร้าง
สมรรถนะครูด้านการบริหารหลักสูตรและจัดการ

เรียนรู้สำาหรับโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ลักษณะ
คำาถามเป็นคำาถามปลายเปิด

สถติทิีใ่ชใ้นก�รวเิคร�ะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่รอ้ย
ละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธิ์
สหสัมพันธ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์และนำาเสนอ
ข้อมูลจากแบสอบถาม ดังนี้

1. นำาแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมา
ตรวจความสมบูรณ์ของการตอบจากนัน้นำามาวเิคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป ดังนี้

1.1 วเิคราะหข์อ้มลู ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไป
เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาคา่รอ้ยละ (Percentage)แลว้นำาเสนอเปน็ตาราง
ประกอบความเรียงท้ายตาราง

1.2 วเิคราะห์ขอ้มลูท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงคก์ารการพฒันาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
ของครูดา้นการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัโรงเรยีน สงักดั
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา หนองคาย 
เขต 1 โดยการหาคา่เฉลีย่(Mean) และคา่สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) โดย
กำาหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ระดบัมากทีส่ดุ 
ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้อยที่สุด (บุญ
ชม ศรีสะอาด. 2545 )

1.3 วิเคราะห์จัดลำาดับความสำาคัญความ
ตอ้งการจำาเปน็ (Modified Priority Needs Index) 
เก่ียวกับการพัฒนาแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะ
ครูด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้
สำาหรบัสถานศึกษาแบบปรบัปรงุเป็นสูตรท่ีปรบัปรงุ
จาก PNI ดั้งเดิม โดย นงค์ลักษณ์ วิรัชชัย และ
สุวิมล ว่องวาณิช
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ผลการวิจัย

จากการวจิยัเรือ่ง การการพฒันาแนวทาง
เสรมิสร้างสมรรถนะครใูนการจัดการเรยีนรูส้ำาหรบั
โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักัดสำานกังานเขตพ้ืนท่ีประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตวัช้ีวดัดา้นการจดัการ
เรยีนรูใ้นสถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 มอีงคป์ระกอบ
จำานวน 5 ด้านและตัวชี้วัดจำานวน 50 ตัวชี้วัด

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันด้านการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
พบว่า สภาพปัจจุบันของด้านการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศกึษาขนาดเล็ก สังกดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับปานกลางทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สงูสดุคอืการใชแ้ละพฒันาสือ่ นวตักรรมเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ความรู้ความ
สามารถ ในการออกแบบการเรียนรู้ ด้านการสรา้ง
และพัฒนาหลักสูตร การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนเป็นสำาคัญ 

สว่นสภาพทีพ่งึประสงคข์องด้านการจดัการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และ
ระดับมาก 1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การใชแ้ละพฒันาสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยเีพือ่การ 
จัดการเรียนรู้รองลงมา คือ ความรู้ ความสามารถ 
ในการออกแบบการเรียนรู้ การวดัและประเมนิผล
การเรียนรู้ และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การสร้าง
และพัฒนาหลักสูตร

3. ผลการประเมนิแนวทางครใูนการจดัการ
เรยีนรูโ้รงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่

ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1พบว่า โดยรวม
มี ความสอดคล้องความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้าน พบว่าทุกด้านมีความสอดคล้อง ความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดอ้ยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ
เช่นเดียวกัน

อภิปรายผล

การอภปิรายผลการวจัิย เร่ือง การพฒันา
แนวทางเสริมสรา้งสมรรถนะครใูนการจดัการเรียน
รู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต1ผู้วิจัยได้แบ่ง
ประเด็นการอภิปรายผลของการวิจัย ตามคำาถาม
การวิจัยดังนี้ คือ

1. ศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของ
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครใูนการจัดการเรยีนรู้
สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเล็ก สังกดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

องค์ประกอบของแนวทางการการพัฒนา
แนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครูในการจัดการ
เรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ผลการศึกษาพบ
ว่าประกอบด้วย 5 ด้าน 1.การสร้างและพัฒนา
หลักสูตร 2.ความรู้ ความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้ 3.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ 4. การใชแ้ละพฒันาสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยี
เพือ่การสือ่สาร 5.การวดัและประเมนิผลการเรยีน
รู้ ซึ่งสอดคล้องกับนัยนา ทองศรีเกตุ (2544: 40) 
ที่เห็นว่า สิ่งสำาคัญประการแรกคือการที่ครูจะต้อง
มีความรู้โดยหมายความรวมไปถึงการที่จะนำาเอา
ความรู้ไปพฒันาหลักสตูรหรือการปรับปรุงหลักสตูร
ใหเ้ทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงของโลกและเพ่ือเขา้
กบัการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 นอกจากนัน้
แล้ว สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2543: 15) ยังให้คำา
นยิามของความหมายของคำาวา่ “คร”ู ว่าภาระหนา้ที่
หนึ่งอย่างของครูนั้นจะต้องเป็นเรื่องของหลักสูตร
ทั้งในแง่องค์ความรู้ในเนื้อหาสาระในวิชาต่างๆ 
ตามหลักสูตรแล้วยังมีมิติของการทำาให้หลักสูตร
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มเีนือ้หาสาระทีค่รบถว้นกระบวนความทีจ่ะทำาใหผู้้
เรยีนทีผ่า่นหลกัสตูรไปแลว้สามารถพฒันาตนเองได้
ตามเปา้ประสงคข์องการเปน็พลเมอืงทัง้ในมติขิอง
การทำาหนา้ทีข่องประชาชนและการรูถึ้งหนา้ทีข่อง
ความเป็นพลโลกได้ดังนั้นเนื้อหาที่ผู้สอนจะต้องมี
คือการทีท่ำาใหห้ลักสูตรตอบโจทยส์งัคมและพฒันา
หลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป

องค์ประกอบด้านความรู้ ความสามารถ
ในการออกแบบการเรียนรู้ จะเห็นได้ว่าครูมีหน้า
ทีห่ลากหลายประการแตป่ระการหนึง่นอกจากการ
พัฒนาหลกัสูตรดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้นแล้วจะเหน็ได้
วา่การนำาหลักสูตรไปใชจ้รงิจะตอ้งาสามารถทำาให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึงการนำา
หลักสตูรมาสู่กระบวนการจดัการเรยีนรู้ในระดบัช้ัน
เรียน ดังที่กรมวิชาการ (2551: 20-24) ได้เสนอ
วา่ในการจะออกแบบการเรยีนรูไ้ด้น้ันผูส้อนจะตอ้ง
เขา้ใจมาตรฐานในแต่ละสาระหรอืเนือ้หาเหล่านั้น
เป็นอย่างดี การทราบถึงตัวชี้วัดที่ผู้เรียนจะต้องได้
รับและผ่านเกณฑ์ที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรได้
คาดหวังไว้ นอกจากนัน้แลว้ยงัมคีวามหมายถงึการ
จดัประสบการณก์ารเรยีนรูใ้หแ้กผู่เ้รยีนดว้ย ซึง่นยั
ดงักลา่วนีถ้อืวา่มคีวามสำาคญัอยา่งยิง่เนือ่งจากเปน็
ขัน้การเรยีนรู้ของผูเ้รียน การท่ีผูเ้รยีนจะเขา้เนือ้หา
สาระไดอ้ยา่งลึกซึง้หรอืไมน้ั่นข้ึนอยูกั่บการออกและ
จัดการความรู้ในระดับผู้เรียน

องคป์ระกอบดา้นการจดัการเรยีนรูท้ี่เนน้
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ นอกเหนือไปจากการออกแบบ
การเรียนรู้แล้ว การเน้นให้ผู้เรียนได้สามารถสร้าง
กระบวนการเรียนรู้เชิงสังคมกลางคือการเสริม
สร้างการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตร
และเสริมความรู้จากสภาพจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้
เรยีนรูถ้งึโลกความเปน็จรงิจงึจะเปน็การบูรณาการ
ให้ผู้เรียนได้สร้างตัวตนและความเป็นตัวเอง ดัง
ที่กรมวิชาการ (2551: 20-24) ได้เน้นให้ผู้เรียน
เปน็ศนูยก์ลางและการจดัการเรียนรู้จำาเป็นตอ้งให้
ผูเ้รียนเปน็สำาคญัทีจ่ะสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หบ้รรลเุปา้
หมายของหลักสูตร นอกจากนั้นแล้วยังสอดคล้อง
กบัแนวคดิในการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนตามความสนใจ

ของตนเอง นอกเหนอืไปจากสิง่ทีผู้่เรียนจะไดเ้รียนรู้
แลว้การเนน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญัอาจจะใหค้วามสำาคญั
ทีบ่รรยากาศในการจดัการเรยีนรูท้ีท่ำาใหผู้เ้รยีนรูส้กึ
ถงึความมีตัวตนและสำาคัญตนเองว่าเปน็ศูนย์กลาง
ในการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 32)

องค์ประกอบด้านการใช้และพัฒนาส่ือ 
นวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร นอกเหนือไป
จากเนือ้หา สาระและความรู้ทีจ่ดัและบรูณาการให้
เกดิข้ึนเพือ่ให้ผูเ้รยีนสรา้งความเปน็ตวัเองและเพือ่
อำานวยความสะดวกทัง้ผูเ้รยีนและผูส้อนแลว้ ปจัจยั
อกีประการหนึง่ทีจ่ะละเลยไมไ่ดค้อืการสง่เสรมิให้
ผูเ้รยีนไดใ้ชส้ือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่จะทำาให้
ผูเ้รยีนเกดิการตอ่ยอดความรูจ้ากทีเ่รยีนในชัน้เรยีน
เพิ่มเติม และสร้างให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับ เตือนใจ รักษาพงศ์ (2551: 
10) ทีเ่สนอไวว้า่ปจัจยัทีจ่ะทำาใหก้ารจัดการความ
รู้ในผู้เรียนประสบความสำาเร็จซึ่งประการหนึ่งคือ
ความสำาคัญของเทคโนโลยีที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้เรียนเสริมจากหนังสือและการสอนในชั้นเรียน 
อีกทั้ง อำารุง จันทวานิช (2547: 31) เห็นว่าความ
ทันสมัยของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีจะทำาให้
สถานศึกษามีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น 

ประการสดุทา้ยคอื องคป์ระกอบดา้นการ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ ซ่ึงจากที่กล่าวมา
ข้างต้นจะทำาให้เห็นถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกิด
ขึ้นในการบริหารหลักสูตรที่จะนำาพาผู้เรียนบรรลุ
เป้าประสงค์ของหลักสูตรและความเป็นประชากร
ที่พึงประสงค์ของรัฐแล้ว การประเมินผลในองค์
ประกอบนี้จึงเป็นส่ิงหนึ่งที่จะทำาให้การศึกษามี
ความสมบูรณ์และครบวงจรของการศึกษา กล่าว
คือ เมื่อมีการสร้างหลักสูตรและการนำาหลักสูตร
ไปใช้แล้วสิ่งที่ทำาให้ผู้บริหารหรือผู้สอนทราบถึง
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนได้นั้น
คงเล่ียงไม่ได้ที่จะประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับกระบวนการและ
ระดับผู้เรียน ซึ่ง Scott (2011: III-IV) ได้เสนอว่า
ในมมุมองของผูป้กครองทีม่ตีอ่สถานศกึษาสิง่ทีจ่ะ
ทำาใหผู้ป้กครองมคีวามเชือ่มัน่และเชือ่ถอืตอ่สถาน
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ศกึษาหรอืแม้กระทัง่หลกัสูตรคอื การมกีารประเมนิ
ผลการศึกษาเพื่อที่จะทำาให้ทราบถึงประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา นอกจากประเมินผลการศึกษา
ที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนแล้ว อำาพันธ์ เรืองสมานไมตรี 
(2544: 12) ได้เสนอว่าการประเมินผลเพื่อส่ง
เสรมิการพฒันาครทูีม่ากสดุคือการท่ีครไูดป้ระเมนิ
ตนเองทางดา้นประสทิธภิาพการสอน อยา่งไรกต็าม
ในการประเมินผลนัน้ ปาน กมิป ี(2544: 8) เสนอ
ว่าจะต้องมีความเป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับ
สถานการณ์จริงด้วย

2. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะครู
ในการจัดการเรียนรู้สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1

สภาพปัจจุบันด้านการจัดการเรียนรู้ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศกึษาหนองคาย เขต 1 พบวา่ สภาพ
ปัจจุบันของด้านการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อยู่ในระดับปาน
กลาง เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบั
ปานกลางทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ
การใชแ้ละพฒันาสือ่ นวัตกรรมเทคโนโลยเีพือ่การ
จัดการเรียนรู้ รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถ 
ในการออกแบบการเรยีนรู ้ด้านการสรา้งและพฒันา
หลักสูตร การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดคือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำาคัญ สอดคล้องกับครองทรัพย์ หน่อ
ศรีดา (2546: 101)จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรยีนเปน็สำาคญั ครผููส้อนขาดความรู ้ความเขา้ใจ
และทักษะในการเขียนแผนการสอนและการจัด
กิจกรรม การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ ซึ่งส่ง
ผลให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพ 
นักเรียนขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน
การสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำา
ไม่เป็นที่น่าพอใจและอดุลย์ นามวิชัย (2546: 
136 ) ศึกษาการพัฒนาครูในการจัดกิจกรรมการ

เรยีนรู้ทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำาคญั โรงเรยีนบา้นโนนสขุ 
อำาเภอพบิลูมงัสาหาร จงัหวดัอบุลราชธาน ีผลการ
ศกึษา พบวา่ กอ่นการพฒันาครใูนการจดักิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสำาคญัด้านการวเิคราะห์
หลักสูตร การเขียนแผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำาคัญ การประเมินผลตามสภาพจริง และการนำา
แผนการสอนไปใชว้า่ ครขูาดความรูค้วามเขา้ใจและ
ขาดความสามารถในการวเิคราะหห์ลกัสูตรเพือ่นำา
ไปจัดทำาแผนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ วิธี
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอนไม่หลากหลาย 
การวัดและการประเมินผลยังใช้วิธีการวัดผลจาก
ข้อสอบในหนังสือเป็นหลัก ไม่ครอบคลุมเน้ือหา
และมีสื่อ ใบงานน้อย

สภาพที่พึงประสงค์ของด้านการจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 
1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ด้าน และ
ระดับมาก 1 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การใชแ้ละพัฒนาส่ือ นวตักรรมเทคโนโลยเีพ่ือการ 
จัดการเรียนรู้รองลงมา คือ ความรู้ ความสามารถ 
ในการออกแบบการเรียนรู้ การวัดและประเมิน
ผลการเรียนรู้ และด้านที่ค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ การ
สร้างและพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับอานุภาพ 
ธงภักดี (2551: 73) ได้ศึกษาความต้องการ การ
พัฒนาตนเองของครูในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1- 7 ผล
การวจิยัพบว่าครมูคีวามต้องการพฒันาตนเองดา้น
การจดัการเรยีนรูใ้นระดบัมากทีส่ดุ ดา้นทีค่รผููส้อน
ต้องการพัฒนามากทีสุ่ดคอื การผลิตและการใชส่ื้อ 
นวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่การเรยีนรู้ สอดคลอ้ง
ประกอบ ศรีตระกูล (2550: 89-95) การศึกษา
สภาพและความตอ้งการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
จดัการเรียนรู้ ของครูอาชวีศกึษาจงัหวัดราชบรีุ.ความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะด้านการจดัการเรยีนรูข้อง
ครูอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีในภาพรวมพบว่า อยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุก
ด้านอยู่ในระดับมากเรียงตามลำาดับดังนี้ ด้านการ
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จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการใช้ พัฒนา
และสรา้งสือ่ดา้นการออกแบบการเรยีนรู ้และดา้น
การจัดทำาแผนการเรยีนรู ้และ สอดคลอ้งกบัผลการ
วจิยัของสำานกัพัฒนาครแูละบคุลากรการศกึษาขัน้
พื้นฐานสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สถาบันการพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา (2548: 34) ได้เสนอ
แนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไว้ว่า การพัฒนาต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่
ตัวผู้เรียน การพัฒนาต้องเกิดจากความต้องการ
ของครแูละบคุลากรทางการศกึษา การพฒันาตอ้ง
มุ่งเน้นลักษณะ School Based Development 
การพัฒนาต้องมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกตาม
ความเหมาะสมของแต่ละบุคคล การพัฒนาต้อง
สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ปฏิบัติของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาต้องดำาเนิน
การในรูปแบบเครือข่ายกระจายท่ัวประเทศ การ
พัฒนาต้องสอดคล้องกับนโยบายและข้อกำาหนด
ของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และการพฒันาต้องกระทำา
อยา่งทัว่ถงึและครอบคลมุกลุม่เปา้หมายทัง้ในและ
นอกกระทรวงศึกษาธิการภายใต้ข้อจำากัดของงบ
ประมาณ 

3. ผลการประเมนิการพฒันาแนวทางเสรมิ
สรา้งสมรรถนะครใูนการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบัโรงเรยีน
ขนาดเล็ก สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษาหนองคาย เขต 1 พบว่ามีความสอดคล้อง
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ทรงคุณวุฒิที่
ประเมนิความสอดคล้องความเหมาะสมและความ
เปน็ไปไดข้องแนวทางการพฒันาสมรรถนะครดูา้น
การจัดการเรียนรูใ้นสถานศกึษาประกอบดว้ยผูบ้รหิาร
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นการบรหิารและจดัการ
เรยีนรูแ้ละผู้บรหิารสถานศึกษาท่ีมวีฒุกิารศกึษาสาขา
วจัิยและประเมินผลทางการศกึษาซึง่เปน็บคุคลทีม่ี
ความรูแ้ละความเขา้ใจในเกีย่วกบัสมรรถนะครดูา้น
การจัดการเรียนรู้เป็นอย่างดีและเมื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาแนวทางการพฒันาสมรรถนะครดูา้นการ
จดัการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาทีผู่ว้จิยัสร้างขึน้แลว้นัน้

พบวา่ผูว้จิยัมกีารนำาเอาขอ้มลูจากผลการศึกษาใน
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผนวกกับผลการวิเคราะห์ข้อ
เสนอแนะและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน
ตาราง 16 มาเป็นข้อมลูในการสรา้งแนวพฒันาครู
สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษาหนองคาย เขต1อีกทั้งเมื่อเห็น
องค์ประกอบการดำาเนินงานวิธีดำาเนินการและผล
การดำาเนินงานทำาใหส้ามารถตดัสินใจทีจ่ะประเมนิ
ออกมาได้ว่าแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้าน
การจัดการเรยีนรูใ้นสถานศกึษาทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มา
นัน้มคีวามสอดคลอ้งความเหมาะสมและความเปน็
ไปไดอ้ยู่ในระดบัมากทีส่ดุสอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของมะลิวันสมศรี (2558: 141-148) ที่ได้ศึกษา
การพฒันาคูมื่อพฒันาสมรรถนะทางวชิาการของครู
ผูส้อนในสถานศึกษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษาอุดรธานเีขต 2 ผลการวจัิยสรปุ
ว่าผลการสร้างคู่มือพัฒนาสมรรถนะทางวิชาการ
ของครูผู้สอนในสถานศึกษามีความเป็นประโยชน์
ความเหมาะสมความสอดคลอ้งและความเปน็ไปได้
อยู่ในระดับมากที่สุดสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สมหวงัมหาวนั (2554: 190-204) ทีไ่ดศ้กึษาการ
พฒันาหลกัสตูรฝกึอบรมเพือ่เสรมิสรา้งสมรรถนะ
ครดูา้นการบรูณาการภมูปิญัญาทอ้งถิน่ในหลกัสตูร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผลการวิจยัสรุปวา่หลกัสตูร
ฝึกอบรมที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดย
รวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากครูมีความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร
สถานศึกษา

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

1.1 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศกึษาหนองคายเขต 1 ควรสง่เสริมการนำาแนวทาง
เสรมิสรา้งสมรรถนะครใูนการจดัการเรยีนรูส้ำาหรบั
โรงเรยีนขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีป่ระถม
ศกึษาหนองคาย เขต1 ไปใชใ้นสถานศกึษาโดยการ
จดัอบรมหรือสมัมนาและมีการตดิตามผลการนำาไป
ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลของงานได้จริง
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1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการนำา
แนวทางการเสรมิสรา้งสมรรถนะครดูา้นการจัดการ
เรยีนรูใ้นสถานศกึษาไปใหก้บัครูผูส้อนได้ทดลองใช้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา

2. ขอ้เสนอแนะสำ�หรบัก�รวจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผล

การนำาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทาง
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ใน
สถานศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพโดยการเปรยีบเทยีบ
สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน
สถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน
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